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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

 

 وهذه ؛ له شريك ال واحد اخلالق بأن يصرحون  ))  اهللا ليقولن واألرض السموات خلق من سألتهم ولئن((  

(( : األخرى يةاآل يف اهللا قال ؟ كفرهم هو ما إذا ؛ واحد اخلالق بأن إميام عنهم حتكي كثرية آيات من آية

 وحينما ، اهللا غايتهم هم فإذا   )) ... زلفى اهللا إلى ليقربونا إال نعبدهم ما أولياء دونه من اتخذوا والذين

 أن املقيت الفاحش اجلهل فمن ؛ وتعاىل تبارك اهللا إىل وتقرم توصلهم وسيلة جعلوه اهللا دون من اآلهلة اختذوا

 أبدا ال ، اهللا وجود ينكرون كانوا أم املشركني وبني بينه اخلالف كان المالس عليه الرسول أن يظنون املسلمني

 ألن ؛ شويه تستعجل ال أرجوك بس ؛ بالوحدانية يؤمنون ، ال ، اهللا ربوبية ليست اهللا ألوهية ينكرون كانوا وإمنا

 أوضح وهذا العبادة توحيد يعرب وبعضهم ، األلوهية توحيد ؛ الربوبية توحيد: أقسام ثالثة العلم أهل عند التوحيد

  .  .  والصفات األمساء توحيد ؛ العبادة توحيد: ثاين ؛ الربوبية توحيد: األول النوع ؛ الناس لعامة بالنسبة

  



 يف ؛ الصالة وقت مرور مارين ومصلني املنطقة أهل من معتادين مصلني فيه مسجد....السؤال نعيد : الطالب

 انتظروا املنطقة أهل املسجد أهل والناس أحدهم فيهم وأم الصالة فأقام يطلع ملا الراتب اإلمام تأخر اإلقامة وقت

 نفس يف املسجد يف مجاعتني وصلوا ثانية صالة أقيمت الراتب اإلمام جاء وملا ؛ يصلون والناس الراتب اإلمام

  .    ركعتني أو بركعة مسبوقني ميكن يعين الوقت

 ؛ أخرى ناحية من آمثة مجاعة لكنها باطلة بأا يقال ال ، صحيحة هي األوىل اجلماعة صالة أن اجلواب : الشيخ

 هذه تنصرف حىت يصرب أن عليه كان حينما أخطأ بدوره اإلمام لكن ؛ اإلمام حق على واعتدت افتاتت ألا

 هو فهو معتدية أا حبجة األوىل اجلماعة يضارب أما ؛ املشروعة جبماعته هو ويقوم أوزارها حاملة وهي اجلماعة

 هي كانت باليت وداوين"  قال الذي نواس أيب مذهب على لكن جيوز فهذا ؛ قائمة مجاعة وهي عليها يعتدي

   اهللا رمحه الشيخ يضحك " الداء

  .    ؟ ينتظر أم األوىل باجلماعة يأمت أن شيخ يا األوىل املوضوع نفس على طيب : الطالب

  .   ا أمتي فال معتدية اجلماعة هذه ألن ، ال : الشيخ

  

  .    ... أدري ال أو كتاباتك بعض يف مسعنا أستاذي طيب : الطالب

  . كتاباتك إحدى تقول واألصل ، مؤنث كتاباتك ، كتاباتك أحد ، أحد يقال ال ، عبارتك صحح : الشيخ

   بنحوي لست أنا : الطالب

  .    اهللا رمحه الشيخ بضحك.  عريب أنت : الشيخ

 ابن فالن شيخ أنت أخطأ قلته بكالم كالمهم فدعموا ، التوحيد علم إىل تطرق لسا هذا مثل يف : الطالب

  .    ؟ حقيقة املسألة هذه يف قلت أنت فهل ؛ كذا كذا مسألة يف تيمية

  . نيب متخذينه تيمية ابن حنن ليش : الشيخ

  ... نبيا ليس : الطالب

  .    ممكن ، ال كيف ممكن ، ويصيب خيطئ العلماء من عامل هو : الشيخ

  .    ؟ ... املسألة هذه يف قال تيمية ابن أن تعتقد وهل : الطالب

  .    تطلق اآلن أنت ؟ هي ما حدد : الشيخ

  ؟ املسألة هذه  قال تيمية ابن أن تعتقد هل ، النار و اجلنة فناء : الطالب

  بعتقد : الشيخ



  .    كتاباتك أي يف : الطالب

 من شيء ؛ تيمية ابن كالم ونقلت املوضوع هذا شرحت ، وزيادة صفحة مخسني تبلغ مقدمة عندي أنا : الشيخ

  .    " األفراح بالد إىل األرواح حادي"  كتابه يف صريح تلميذه القيم ابن وكالم ؛ املخطوط من وشيء املطبوع

 فقد والنار اجلنة بفناء يقول من"  يقول معروفة وهذه النونية القصيدة شرح يف يقول اجلوزية قيم ابن : الطالب

  .    " تيمية ابن شيخنا عن القول هذا وأنقل كفر

 الوابل"  كتابه يف كالم له القيم ابن ، الكالم هلذا حملت وأنا الزمان من برهة يكون ممكن هذا ؟ كيف : الشيخ

 ابن يقول دراسته من مرحلة يف كان هذا أن وبينت هناك الكالم هذا نقلت وأنا يقول " الطيب الكلم يف الصيب

 وهي تبقى ونار ؛ املوحدين نار وهي تفين نار: ناران النار إن الطيب الكلم يف الصيب الوابل هذا كتاب يف القيم

 يعين هذا يف طويل حبث ؛ العلمي ونضجه دراسته آخر وهو قاله الذي هذا لعل حينئذ أنا فقلت ؛ الكافرين نار

 القول ذا يقول قد من مين الشخص مين ما عدينوب ، نواحيه كل من باملوضوع واعتقادي زعمي يف أملمت

  .   اهللا رمحه الشيخ يضحك ، جيتمعوا ما ودرس ضرس يعين -  سيدي يا تفضلوا -  به يقول من يوجد وال ، يعين

 هذه يف إال تالعب وجد ما الكتب هذه أخذت تيمية ابن تويف زمن وبعد كتب تيمية البن ... : الطالب

     ... العقيدة

   غريه ويف تيمية ابن يف يسد ال الباب فتح إذا كتبه يف تالعب هذا يقال يعين : خالشي

  

 دخل إذا  األخرى من بأحق األولى فليست فليسلم خرج وإذا فليسلم المجلس أحدكم دخل إذا( 

 الس دخلت اآلن فأنت.   ) األخرى من بأحق األولى فليست فليسلم خرج وإذا فيسلم المجلس أحدكم

 الجنة تدخلوا ال بيده محمد نفس والذي(  الصحيح املعروف احلديث يف السالم عليه قوله معاين من وهذا ،

.   ) بينكم السالم أفشوا ، تحاببتم فعلتموه إذا شيء على أدلكم أفال تحابوا حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى

 وبركاته ، عشرون اهللا ورمحة ، عشر معليك السالم ؛ النازل الطالع على ، املنشار مثل النازل وعلى الطالع على

 " عليكم السالم" : قائال فسلم وسلم عليه اهللا صلى الرسول جملس رجل دخل ؛ اهللا من كبري فضل ؛ ثالثون

" : قال ثالث جاء ،) عشرون( : قال " اهللا ورمحة عليكم السالم" : فقال ثاين رجل جاء ، ) عشر( : فقال

 الثاين ، عشر قلت األول الرجل دخل اهللا رسول يا" : قالوا ؛) ثالثون( : قال " هوبركات اهللا ورمحة عليكم السالم

 ، عشرون قال له اهللا فزاد زاد الثاني ، عشر له كتب عليكم السالم األول( : قال " ثالثون الثالث ، عشرون

  .    هذا ) ثالثون فله ، وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم قال أتمها الثالث



  .  ... السالم وعليكم قال : الطالب

 املسلم قال إذا.   )) ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم إذا((  املعروفة اآلية تأيت هنا ، أيوه : الشيخ

 قال إذا النكتة لكن ؛ عشرون له اهللا ورمحة عليكم السالم قال ؛ عشر له ، السالم وعليكم فرد عليكم السالم

 الفرق أيش يقول من منهم ، العلماء بني خالف فيها مسألة هذه ؟ الرد يكون فماذا ثالثون له كتب قوال املسلم

  .    ؟ وتلك هذه بني

  .    وخشنة ناعمة هذه : الطالب

  . الناعمني بنحب حنن واهللا ناعمة هذه ، أيوه : الشيخ

  .   ) والطلبة للشيخ تقدم كنانه حلويات في يبدوا ما على ، والشيخ الطلبة يضحك( 

 وأجر أجرها له كان حسنة سنة اإلسالم في سن من(  صغري سؤال يف احلديث هلذا تطرقنا شيخنا : طالبال

  .    ... الثاين واحلديث.   ) بها عمل من

  .   ) ضاللة بدعة وكل ، سيئة سنة اإلسالم في سن ومن(  : الشيخ

  .    ؟ ماذا أم متضادين احلديثني هذين نعترب هل : الطالب

  .    شاحا : الشيخ

  .  هذا من أكثر زيادة التحية يف هنا ... هلذا يتطرقان ومها : الطالب

  .    ناويها عليك مبني حال كل على أنت : الشيخ

      ... العبادة يف شيء أليست البدعة ، املهم هذا ؟ أيش أصلها البدعة ... أرجوا حنن : الطالب

  .    كثري حاله يتعب عم صاحبك : الشيخ

  .    أفهم بس بدي أنا اهللاو  : الطالب

  .    بتعب فهم يف ، تعب بدون فهم يف بس ؛ يفهم بده أنه أؤكد أنا ، يفهم بده أنه نفيت ما أنا : الشيخ

  .    حسن شيء كهيئة البدعة بأن بأيده : الطالب

 من بسألك أنا ؛ حاله بتعب هو ، جييبين ال وهو سؤال أسأله عم أنا معي كنت ما مصطفى أبا يا أنت : الشيخ

  .    ؟ هو شو احلديث من تفهمه يلي يعين شئت ما قل ، ال قل ، نعم قل ؟ ابتدع من معناها سن

  .    املعىن نفس : الطالب

  .    ؟ املعىن هو ما بسألك أخي يا ، املعىن نفس بقول لس : الشيخ

 نفس يعين ابتدع كمن حسنة سنة سن من املعىن نفس نعم أقول ، ال أم البدعة نفس هل بتسألين أنت : الطالب



  .    املعىن

 بتفهم شو بسألك أنا ، له أقول عم أنا حكى كم شوف ، حاله يتعب عم إنه صدقت!  اهللا سبحان : الشيخ

  .    ال قل أو نعم قل لك وبقول ؟ ابتدع من مبعىن سن من احلديث من

  .    آه بفهم آه : الطالب

 وهذا بسألك ملا صاحبك ريح ، اجلواب نسحب حىت نشو  بدنا ، جواب أعطيت مىت شلون شفت : الشيخ

 هنا من طيب ؛ ابتدع من مبعىن أنت تفهم سن من ؛ غريك وقت وتوفر وقتك توفر ، شان من البحث يف أسلوب

 تفهم كنت فإذا ؛ لك فهمي صحة من استوثق أن بعد إال جواب أبين حبيت ما أنا لكن السابق سؤالك جاء

 احلديث هذا بتفسر واحد أول أنت مش ، القمر غره سارر أول أنت ما لك ولبنق ابتدع من مبعىن سن من

 الرسول هو القائل طبعا ، احلديث فيها قيل اليت املناسبة لك أذكر اآلن أنا ؟ ملاذا ، اخلاطئ التفسري ذا النبوي

 أن منك أريد ألين ؛ تتفاجأ ال حىت الساعة هذه منذ نفسك وهيئ ؛ احلديث يف البحث ألن ؛ السالم عليه

 رأسا ، أيوه ، السابقة الطريقة على اجلواب يكون ما لكن بسيط سؤال عن لتجيب نفسك هيئ ، جيدا تفهم

 سؤال بسألك ؛ مسلم صحيح من عندي من مش لك أحكيها رايح يلي القصة ؟ السؤال هو ما ؛ كذا اجلواب

  .    ؟ الشيء هذا مفهوم ؛ بدعة أرى مل يل بتقول أو هنا يل بتقول هي أين القصة هذه يف البدعة يل قل

  .    نعم : الطالب

 جلوسا كنا" :  قال عنه اهللا رضي البجلي اهللا عبد بن جرير عن صحيحه يف مسلم اإلمام روى ، طيب : الشيخ

 مضر من كلهم بل مضر من عامتهم السيوف متقلدي النمار جمتايب أعراب فجاءه وسلم عليه اهللا صلى النيب مع

 وحزنا أسفا وجهه مالمح تغري يعين متعر - ، خطب مث وجهه متعر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول همرآ فلما ؛

 الموت أحدكم يأتي أن قبل من رزقناكم مما أنفقوا آمنوا الذين أيها يا((  السالم عليه قال مث -  فقراء كانوا

 عليه قال مث ؛ معروفة آية هذه.  " ))  الصالحين من وأكن فأصدق قريب أجل إلى أخرتني ال لو رب فيقول

 داره إىل وانطلق احلاضرين من رجل فقام.  ) شعيره بصاع بره بصاع بديناره بدرهمه رجل تصدق( : السالم

 الصحابة رأى فلما ؛ السالم عليه الرسول أمام ووضعه الصدقة من له تيسر ما ثوبه طرف يف محل وقد ليعود

 أمام فاجتمع ؛ الصدقة من له تيسر مبا أيضا ليعود داره إىل وانطلق منهم كل قام صاحبهم فعل ما اآلخرون

 تنور وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ذلك رأى فلما ؛ الصدقة من الصغرية اجلبال كأمثال السالم عليه الرسول

 القيامة يوم إلى بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة اإلسالم في سن من( : وقال مذهبة كأنه وجهه

 يوم إلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة اإلسالم في سن ومن ، شيء أجورهم من ينقص أن دون



  .    ؟ البدعة أرين السؤال.  ) شيء أوزارهم من ينقص أن دون القيامة

  .    بدعة يوجد ال : الطالب

 ما احلال بطبيعة وأنا قولأ أنا مستحيل ألنه ؛ خطأ ابتدع من مبعىن سن مبن فهمك ، خطأ فهمك إذا : الشيخ

 ، ألباين أنا لكن ؛ عليّ  اهللا فضل من وهذا العربية اللغة بتكلم صحيح ، ألباين أنا أصله ينكر أن اإلنسان جبوز

 فيقول بدعة يف ما أنه احلديث يسمع من وكل أنت تشهد املناسبة كهذه مبناسبة يقول أن يستحيي األلباين فهذا

 وكل ضاللة بدعة كل(  احلديث فسرت إذا ، بدعة هناك يكن ومل هذا كيف سنةح بدعة اإلسالم يف ابتدع من

  .    توضيحا وسأزيده.  لك وضح ؛ تعارض يف ما ألنه.   ) النار في ضاللة

  .    متاما اإلجابة يل وضح : الطالب

.    ؟ لديك واضح حكيته اللي الكالم لكن  لك أوضح رايح أنا لك قلت أنا حريص ، توصي ال : الشيخ

  .    نعم : الطالب

 ليست والصدقة الصدقة مبناسبة احلديث هذا قال وسلم عليه اهللا صلى الرسول أقول توضيحا وسأزيده : الشيخ

.   )) رزقناكم مما أنفقوا آمنوا الذين أيها يا((  اآلية وسلم عليه اهللا صلى الرسول ذكر املناسبة تلك يف بل بدعة

 املناسبة تلك يف يقع مل فإذن ؛ احلديث آخر إىل.   )  بديناره بدرهمه رجل دقتص(  بأمره اآلية معىن أكد مث

 وداللة لغة سن من معىن ؟ سن من معىن شو إذا ؛ سنة ومنها فرض منها والصدقة صدقة هناك وإمنا إطالقا بدعة

 أول هو األول لالرج ، وقع الذي وهذا ؛ حسنة سنة إىل طريقا فتح من ، طريقا فتح من: واملناسبة احلديث من

 حرك الذي هو ألنه اآلخرين وصدقة صدقته أجر له فكتب ، اآلخرون فتبعه بالصدقة ليأيت الدار إىل انطلق من

 األول الرجل هذا أي.   ) حسنة سنة اإلسالم في سن من(  السالم عليه فقال ؛ الباب فتح الذي هو ، اخلري

 سن من ، جدا واضح احلديث معىن فإذا ؛ شيء منه ينقص ال حمفوظ أجركم لكن ؛ مجيعا أنتم وأجركم أجره له

 بتقول وأنت حسنة هذه بقول أنا مش ، شرعا معروفا حسنا طريقا ، اإلسالم يف طريقا فتح من أي اإلسالم يف

 على بدعة كل احلديث فيبقى ؛ آخر واد يف ضاللة بدعة وكل واد يف احلديث يكون حينئذ ؛ بالعكس أو سيئة

 بينما ابتدع من معناه سن من احلديث هذا أن منهم تومها الظانون يظن كما ختصيص فيه ليسو  ومشوله عمومه

 الصدقة باب فتح مبناسبة قال أنه السالم عليه الرسول إىل ينسب أن جدا فاحش خطأ ، جدا فاحش خطأ هذا

 أن أستحيي أنا ؛ سلمو  عليه اهللا صلى اهللا لرسول حاشا ، اإلسالم يف ابتدع من والسنة القرآن بنص املشروعة

 افصح ... وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول بالك ما ، هذا أستحيي مصطفى أبا يا الباين نشأت أنا ،  هذا أقول

  !.    اهللا سبحان ، بالضاد نطق من



  .  ... الصحايب : الطالب

  .    أبدا : الشيخ

  .    ... البدعة ا أراد ما السيئة السنة : الطالب

  .    ؟ الظاهر مللتم أم آخر شيء عندكم طيب ، نعمأي : الشيخ

  

 أو اإلشكاالت بعض لتوضيح األربعة واملذاهب فيها نقاش ال اهللا رسول وسنة اهللا كتاب معروف طبعا : الطالب

 أيدينا بني يقع شيء أي على نعتمد أم معني مذهب باتباع ملزمني كمسلمني حنن فهل ؛ السنة يف ورد ما تفسري

  .    ؟ املذاهب هذه من يناسبنا ما نأخذ أو

 ترسخ أن أجل من عليها وبتكرر مسألة على دائما بتأكد إنك أحاديثك من واضح أستاذ يا أنت : الشيخ

 العلماء من كثري على جيب قد التقليد كان وإن بالتقليد التدين نرى ال حنن قلت أن سبق وإال جيدا باألذهان

 من املستنبطة األحكام وبينوا القرآن وفسروا اإلسالم خدموا األربعة ةفاألئم ؛ الشرعي احلكم جيهلون حينما

 لكن ؛ كبشان أو عنزان فيه ينتطح وال اثنان فيه خيتلف ال مما وهو فيه إشكال ال أمر هذا ، والسنة الكتاب

 من اخلطأ زمتي وأن ، الصواب وفيها اخلطأ فيها األئمة اجتهادات أن هو األذهان يف راسخا يكون أن ينبغي الذي

 وأنت اجللسات بعض يف ذكرت كنت ولعلي ؛ الناس عامة وظيفة من وليس العلماء وظيفة من هو الصواب

 يف كما قسمني وجهله علمه حيث من اإلسالمي اتمع جعل وتعاىل تبارك اهللا إن قلت ، ميكن فيها حاضر

 فأوجب ؛ يعلمون ال وقسم ، ذكر أهل فقسم.   )) تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا(( :  عزوجل قوله

 ، العلم أهل يسأل أن عنده علم ال من على أوجب ، اآلخر على واجب غري واجبا القسمني من كل على

 ما العلم أهل يسألوا أن عليهم الواجب فالسائلون ؛ الناس على يكتموه وال يبينوه أن العلم أهل على وأوجب

 الذكر أهل فاسألوا(( : قال وإمنا ، علي أو عثمان أو عمر أو بكر أبا لوااسأ مثال قال ما بعينه شخصا هلم عني

 ابن ، سألوه عمر لقوا ، سألوه بكر أبا لقوا فيها احلكم بعرفوا ما مسألة هلم وقعت إذا األصحاب فكان.   ))

 شيء يف ما ينعثما وآخر بكر أيب بعلم إال اؤمن ما بكري أنا يقول واحد فيهم ما ، آخره إىل ، سألوه مسعود

 عمر تارة بكر أبا بسألوا تارة الواقع فيكون سألوه الذكر أهل من عندهم كان من الذكر أهل وإمنا أبدا هذا من

   ألن اخلطة متش أن ينبغي وهكذا ؛ آخره إىل ، عمر ابن وتارة مسعود ابن تارة

  " خلف من ابتداع يف شر وكل سلف من اتباع يف خري وكل" 

 من أحدمها مفسدتان ذلك من فنتج له ويتعصب إلمام يتحزب ناس كل صار مذهبية زبيةح القضية صارت ملا



 متمسك وألنه منهم يستفيد وال عليهم يعرتف ال فهو اآلخرين األئمة علم خسر أنه: األوىل املفسدة ؛ األوىل مثرة

 كما األئمة أن علما آلخرينا األئمة من يستفيدون فال إمامه له واحد كل اآلخرين الناس على وخذ ، اإلمام ذا

 مل إذا املاليني يعد يلي اإلسالمي العامل هذا يف أئمة أربع يف وفضله علمه حصر ما عزوجل ربنا دائما ونقول قلنا

 إنسان يتمسك فحينما ؛ شئت ما وعد ، آالف وأربع وأربعمائة أربعني أربعة بس مش فهناك ؛ الباليني نقل

 هذه ، شيئا منهم يستفيد فال وأحاديثهم وعلومهم اآلخرين األئمة جهود خسر األئمة هذه من إلمام مبذهب

 الناس بني تقع اليت العمياء احلزبية ستقع أنه هو قلنا كما األوىل مثرة هي اللي الثانية اخلسارة ؛ خسارة أول

 إمامي يقول هذا ؛ تقليدبال املتدينني بني واخلالف النزاع هذا مثل يقع ، آخره وإىل الشيوعيني القوميني الالدينيني

 الشافعي بعكس ، بأعظم ليس وهذا أصغر هو الشافعي إمامك أنت ، األعظم اإلمام وهو أعلم حنيفة أبو

 كتابا ألف من فهناك نظري شيء مش ، خيال مش وقع كله وهذا ؛ الشافعي هو األعظم اإلمام وبقول القضية

 املذهب هو الشافعي املذهب أن فيه يثبت " احلق ذهبامل"  عنوانه طبعات عدة ومطبوع اليوم موجود والكتاب

 يكون احلكاية سبب هو يلي امللك فيكون ، واقعية كانت وإن خيالية أا أعتقد أنا رواية هناك ويروي ؛ احلق

 بعض ، مصر يف للفاطميني دولة يف هناك ؟ تقول ماذا احلكاية ألن شيعيا كان إنه وخباصة أمحق أخرق واحد

 فاسد املذهب ذاك بأن الرجل واقتنع شيعيا فاطميا كان طبعا ، احلاكم يف يؤثر أن استطاع السنة أهل من العلماء

 أكون الزم مذهب بأي سأل األوىل القناعة هذه اقتنع فلما ؛ السنة أهل مذاهب من مبذهب يتمسك الزم وإنه

 يقولون وكما ، شئت ما منها رفاختا أربعة مذاهب يف له قالوا ، التشيع مذهب تركت أن بعد به متمسك أنا

 أو وحديث آية من أخذوه ما بني يفرقون ال ملتمس اهللا رسول من وكلهم احلال بطبيعة احلق غري وقوهلم اليوم

 املذهب علماء من رجلني يل احضروا امللك هذا فقال ؛ واخلطأ للصواب معرض وهذا ، واستنباطا اجتهادا أخذوه

 هذا يف زعم ؛ أختار بعدين وأنا مذهبه حسب الصالة أمامي يصلي منهم واحد كل وخل ، والشافعي احلنفي

 مجيع من عليه والذباب مقلوبا مذكى كلب جلد ولبس تدرع وقد جاء احلنفي العامل ، عاملني احضروا أن الكتاب

 كلب ذبح هو فإذا ؛ طهر اهللا بسم وقال الكلب ذبح إذا أنه احلنفي املذهب يف رأي إىل يشري هذا ؛ األطراف

 قال ما يكرب جاء ملا ، كرب ما لسه ألنه كرب بقول ما وأحرم بدنه على اجللد وحط وسلخه الطريقة هذه على

 ميه زوت"  باأللباين أو " كانضيويك"  مثال الرتكية باللغة قال األمر بل السنة هو كما " أكرب اهللا"  العربية باللغة

 ولو هللا تعظيم فيها مجلة بأي الصالة يف يدخل أن احلنفي املذهب يف جيوز أنه ذا يشري ؛ أكرب اهللا قال ما ، "

 ؛ الفاحتة قرأ ما وركع.   )) مدهامتان((  يقرأ أن يريد ؛ هذا جييز ال وغريه الشافعي املذهب ؛ عربية غري كانت

 قال ما ، هرأس رفع حىت ركع ما لسه ركوع ، طويلة آية الزم آخر قول ويف ، قصرية آية لو حىت عندهم يصح ألنه



 يقولون األحناف أن والنكتة ؛ جييزوا صالة أسوء احلنفي املذهب من أخذوا باختصار قصة اخلالصة ؛ شيء

 يعين سبه ، الصالة صحت جاره سب ، عليكم السالم يقول أن من فبدل ، بصنعه الصالة من اخلروج جيب

 املذهب يف جبوز هذا ألنه ضرط مؤاخذة الو  يسلم أن بدل ، موهيك القصة ؛ بصنعه خرج ألنه ؟ ملاذا ؛ شتمه

 ، أكرب واهللا ، وخشوع أدب بكل ووقف وتعطر نظيفة ثياب لبس ، صلى كيف الشافعي ذاك شوفوا ؛ احلنفي

 ملذهبني صالتان تعرض ملا ؛ كاملة صالة يعين وركع اطمئن ، آخره وإىل ، سورة وقرأ الفاحتة قرأ ، وجهي وجهت

 خمتصرة آية وإمنا بقرأ وال مذكى كلب جبلد الصالة جبوز يلي ، األول املذهب رسيختا من كان أمحق أي أمام

 فمن ؛ أحد ال ؟ تلك على هذه الصالة بطبق من ؛ زفت ختامها وبعدين والسجود الركوع يف اهللا يذكر وال جدا

 " احلق املذهب"  عنوان حتت كتاب يف القصة هذه مثل يطبع كيف ؛ املذهب شافعي الرجل هذا صار يومها

 أنا ؛ باملسلمني بالتمذهب التدين فعل ما جدا بكثري أكثر واألمثلة ، كمثال كله هذا ، مصر يف ويطبع وينشر

 جيوز هل سؤال " الدقائق كنز شرح الرائق البحر"  كتاب منها األحناف كتب يف النص موجود اليوم حىت يكفي

 له احلقيقة يف طويل حبث وهذا ، إميام يف يشكون فعيةالشا ألن ؟ ملاذا ؛ ال قال ؟ بالشافعية يتزوج أن حلنفي

 الكالم نفس له قلت إذا احلنفي ؛ اهللا شاء إن بقول ؟ مؤمن أنت هل له قيل إذا الشافعي ؛ الكالم بعلم عالقة

 خمتلفني والسبب ، اهللا شاء إن مؤمن أنا يقول يلي إميان يف يشك حقا مؤمن أنا يقول يلي ؛ حقا مؤمن أنا بقول

 يقولون فاألحناف ؛ وقيل قيل ، يدخل ال أم الصاحل العمل اإلميان مسمى يف يدخل هل ، اإلميان تعريف يف

 هو بالشك وهذا ؛ اإلميان من الصاحل العمل ، ال يقولون الشوافع ؛ آخر شيء الصاحل والعمل شيء اإلميان

 عالقة له ليس اإلميان أن يعتقد يلي اخلالف هذا من بتفرع ؛ والسنة الكتاب نصوص عليه يدل الذي الصحيح

 تعريفه على بناء هذا بس حقا مؤمن أنه جيزم ولذلك مؤمن أنه بعرف وهو قلبه يف عما بتسأله ملا ، الصاحل بالعمل

 إن مؤمن أنا بقول املسألة هذه يف معهم وأنا الشافعي الثاين ذاك ؛ الصاحل العمل مسماه يف بدخل ما يلي لإلميان

 قد((  القرآن صريح وهذا ، الصاحلة األعمال اإلميان يف يدخل ، أوسع عنده اإلميان مفهوم ألن ؟ ملاذا ؛ اهللا شاء

 اآليات آخر إىل.  .   )) معرضون اللغو عن هم والذين خاشعون صالتهم في هم الذين المؤمنون أفلح

 كذا وهو معرض اللغو عن هوو  خاشع أنه معناه حقا مؤمن أنا حقا لعقيدته الفاهم املسلم بقول فلما ؛ املعروفة

 بالقلب فقط التصديق هو اإلميان إن بقول يلي لكن ؛ أحد ال ؟ الشهادة هذه نفسه عن يشهد بقدر من ؛ كذا

 هذا من ؛ السالم عليه جربيل كإميان إمياين قال بعضهم بل حقا مؤمن أنا بقول ؟ هذا وين ؛ باللسان واإلقرار

 ملاذا ؛ ال لك بقول ؟ بالشافعية يتزوج أن للحنفي جيوز هل سأل من اللسؤ  جواب السابقة الفتوى جاء اخلالف

 مبفهوم اإلميان يف بتشك بإمياا تشك ال وهي ، بإمياا تشك فهي ، اهللا شاء إن مؤمن أنا بتقول الشافعية ألا ؟



 احلنفي تزوجي ما سنة مخسني ميكن األحناف يعمل زمن وراح ؛ احلنفية مبفهوم باإلميان مش الصاحل العمل

 أبو هذا ؛ السعود أيب تفسري ، التفاسري من اليوم كتاب وله األحناف عند معروف رجل جاء أن إىل بالشافعية

 دور جاء ، فيفتيهم ويستفتوه إليه يأيت كان اجلن أن بزعموا ألم ؛ الثقلني مبفيت مسي باإلفتاء شهرته من سعود

 أو األحسن اجلواب شوفوا ؟ الشافعية يتزوج أن للحنفي جيوز هل السابق السؤال نفس فسأل الفاضل العامل هذا

 كل ، املذهيب التحزب هو سببه هذا ؟ رأيكم شو ؛ الكتاب أهل منزلة هلا تنزيال جيوز قال ، ذاك أم هذا األسوأ

 املذهب غري امسه شيء على بتعرفوا ما اإلسالمية البالد بعض لذلك ؛ اهللا دين هو هذا املذهب ماسك مني

 وال عقيدة ال حنيفة أيب مذهب إال فقط بعرفوا ما ، تركيا كلها استنبول منها وحتت ، حنن بالدنا ومنها احلنفي

 وإذا اخلطأ حيتمل حق مذهبنا إن قلنا مذهبنا عن سئلنا إذا"  عابدين ابن حاشية يف األخرى املذاهب يف ؛ فقها

  .    تفضل  " الصواب حيتمل خطأ قلنا غرينا مذهب عن سئلنا

 ال هو األتراك عند وضعت يلي العدلية األحكام جملة يف احلنفي املذهب على لألتراك بالنسبة هناك : الطالب

 املذهب من تؤخذ ال األحكام" : بقول تبعها حيدر علي للعالمة الشرح يف العربية البالد بعض يف تطبق تزال

 من يستحسن كان اليت األخرى املذاهب وبعض احلنفي املذهب من معظمها أخذت وإمنا لوحده احلنفي

 املذاهب ضد كانوا ما لكن احلنفي املذهب من معظمها يعين " واملالكي والشافعي احلنبلي األخرى املذاهب

  .    ... التشريع ... أخذوا يعين األخرى

 وحنو والطالق حالنكا  ، العقود أحكام الة أحكام الة عن تتكلم أنت ، أشياء فاتتك و شيئا علمت : الشيخ

  .    ... ذلك

  .    املعامالت : الطالب

 هو اإلسالم هل لكن ؛ هذه الة عن هذا عن أعرف أنا املعامالت ، بالتعبري أحسنت املعامالت : الشيخ

 يف لكن ؛ أنفهم رغم األخرى املذاهب من األحكام بعض يأخذوا أن اضطروا هم ، ال طبعا ؟ فقط معامالت

 وأنا احلقيقة هذه أعرف أنا ، مئة باملئة أحناف فهم شيء كل يف حجهم يف صيامهم يف مصال يف عبادم

 عشرين قبل من قلنا -  اهللا ويرمحك - ثالث بلفظة الطالق عن تكلمنا ملا الفقهاء بعض إن اجللسة أول يف قلت

 بني ومشاكل باليا يبجي هذا أن الحظوا ألم ؛ ثالث ثالث بلفظة الطالق بأن الفتوى يرتكوا أن اضطروا سنة

 إذا الرجل أن على جممعة األربعة املذاهب ، األربعة املذاهب من مذهب مش تيمية ابن مذهب فتبنوا ؛ األزواج

 واألخري احلاضر العصر يف ؛ طويلة قرون العمل كان وهكذا ؛ كربى بينونة منه بانت ثالثا طالق أنت لزوجته قال

 طلقة تعترب هذه بأن الناس عامة وإفتاء العلماء ويقنع اهللا سبيل يف جياهد كان اللي تيمية ابن رأي تبنوا هذا



 دنانري ثالث آخر على حق له الرجل مثل ثالثا طالق أنت لزوجته يقول من يقول ، جدا قوي كالم وله ، واحدة

 واحد العمل ، واحد دينار بقدمه الواقع لكن دنانري ثالث هذه خذ احلق عليه اللي الرجل هذا له يقول ، مثال

 لعله واملثال ؛ ثالثة لفظا دينار عمليا واحد دينار أعطاه ؟ أعطاه شو دنانري ثالثة هذه خذ بقول ثالثة اللفظ

 ؟ له سجل شو ، وثالثني ثالث اهللا سبحان ويستعجل شوية يطول اهللا سبحان اهللا سبحان يقول ما بدل: أوضح

 ملاذا ، شرعا لغو هذا ، ثالثا طالق أنت املطلق فقول ؛ كالمال من لغو هذا وثالثني ثالث ، واحدة مرة له سجل

 إمساك طلقة كل يف أي.  .   )) بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطالق((  سابقا لكم ذكرنا ؟

 يف فعلوا كما إميانا مش اضطرارا األحكام بعض أخذت الة فيك اهللا بارك املهم ؛ بإحسان تسريح أو مبعروف

 كل ، طالقة روحي واحدة بكلمة بطلقوا يلي األزواج مشاكل حلل اضطرارا تيمية ابن بفتوى أخذوا األخري الزمن

 عندنا الشرعية احملاكم يف القضاة بعض أعرف أنا ؛ هذه اجلهاالت من آخره إىل ، شيخ حرمك شيخ حللك ما

 أفيت وأنا ثالثا يعترب الثالث الطالق بأن يفيت الشرعية احملكمة يف وهو بالسنة أفيت ألين بعاديين أنا كان دمشق يف

 هذه أن إميام ألن هل ؟ ملاذا ، فيها حنكي كنا اللي بالفتوى وأخذ رجع مرة بعد يعاديين كان ، السنة على بناء

 إميانا مش اضطرارا األحكام بعض أخذوا فيها تتفضل عم يلي فالة ؛ الناس مشاكل حلل بل ، ال ؟ السنة هي

  .    ... املسلمني من نريد حنن ولذلك ؛ الصواب هو هذا بأن

  .    استحسانا : الطالب

  .    نعم : الشيخ

  .    االستحسان : الطالب

 من" :  يقول الشافعي اإلمام ؛ الفقهاء عند اإلعراب من حمله شو ؛ كمان االستحسان هذا هو : الشيخ

 لهم شرعوا شركاء لهم أم(( : يقول ، احلنفية عند املوجودة القاعدة هذه ضرب يضرا ؛ " شرع فقد استحسن

 ولعلكم ، املسلمني على مصيبة كان بالتمذهب التدين إن أستاذ يا اخلالصة.   )) اهللا به يأذن لم ما الدين من

 يف احلنفي اإلمام يصلي ، التمذهب آثار وهذه ، حماريب أربعة يف دمشق يف عندنا األموي املسجد يف أن تعرفون

 الدين بدر الشيخ والد هو يلي احلسيين تاج الشيخ السورية اجلمهورية رئيس زمن يف ؛ األول هو كان كاألترا زمن

 يكون رمضان يف حنفيا اإلمام كان ملا أدركت أنا ؛ عصبيات هذه ؛ شافعي مذهبه ألنه الشافعي يتقدم أن أمر

 كما كبري املسجد ؛ وحدهم هلم صفا يعملون شافعية ناس ، خلفه يصلون الناس وأكثر الوتر يف اإلمام هو

 زمن يف القضية انقلبت الوقت نفس يف الوتر يصلي الشافعي قام احلنفي اإلمام يصلي اللي الوقت يف ؛ تعلمون

 املتعصبني القليل إال معه الناس كل ، الوتر يصلي كان بالتايل وهو الشافعي األول اإلمام صار ، تاج الشيخ



 فرقوا الذين من المشركين من تكونوا وال(( : القرآن صريح يف يقول اهللا ، مإما يسووا بدهم احلنفي للمذهب

 وأبدا دائما املسلم هدف يكون أن ندعوا حنن لذلك.   )) فرحون لديهم بما حزب كل شيعا وكانوا دينهم

 اآلية يف ماك العلم أهل يسأل عامل غري كان وإن والسنة بالكتاب يأخذ فرأسا عاملا كان إن والسنة الكتاب إتباع

 من أو األحياء من سواء لشخص يتعصب أن دون.   )) تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا((  السابقة

  قالوا وقدميا ؛ ممشاهم على منشي حنن وهكذا الصاحل سلفنا كان هكذا ؛ األموات

 اهللا صلى حممد بينان من يأتينا اهلدى وكل " خلف من ابتداع يف شر وكل      سلف من اتباع يف خري وكل "

    باالنصراف يل وتسمحون ؛ العاملني رب هللا واحلمد ، وسلم عليه

  

  .    ؟ صحيح احلديث هل.   ) شرهم أمن القوم لغة تعلم من(  شيخنا:  ليلى أبو

  أصل له ما : الشيخ

 عمته يكون هو رياض ، هذه الورقة طريقة على يعين ووزعت رتبته كنت أنا السؤال هذا أستاذي يف:  ليلى أبو

 الرضعات طبعا رياض برتضع رياض جدة بتكون ووفاق توفيق والدة أمه طبعا ، توفيق الوقت نفس يف وعمه وفاق

  .    منها الزواج يريد فرياض ؟ لرياض بالنسبة بتكون شو علياء هذه ، علياء امسها لتوفيق بنت فتأيت ؛ املشبعات

  .    ؟ توفيق بنت بتكون البنت : الشيخ

  .    توفيق بنت بتكون البنت أينعم:  ليلى أبو

  .    ؟ رياض جدة بتكون واجلدة : الشيخ

  .    رياض جدة بتكون اجلدة:  ليلى أبو

  .    ؟ بتكون شو لتوفيق بالنسبة اجلدة وبتكون : الشيخ

  .    أمه بتكون:  ليلى أبو

  .    توفيق أم : الشيخ

  .    توفيق أم:  ليلى أبو

  .    يتزوجها نأ جيوز ال : الشيخ

  .    ؟ عمها يكون ألنه:  ليلى أبو

  .    نعم : الشيخ

  .    خري اهللا جزاك:  ليلى أبو



  .  وإياك : الشيخ

  

 بعض يف عندنا يعين ـ خريا اهللا جزاهم ـ وهؤالء اخلياطني خبصوص سابقا سألتك كنت أنا طبعا أستاذنا:  ليلى أبو

 خياطني هم وخصوصا هذه صنعتهم خبصوص واحلرام احلالل يعرفوا بدهم جديد ... أن حابني اخلياطني إخواننا

 األيام هذه ومعروف  ، الستايت وبلوزة وتنورة فستان مثل أزياء يعمل أن للخياط جيوز هل يسأل فواحد ؛ للنساء

  .    املوجودة املوديالت تكون كيف

 املعصية على اإلعانة أن يعلموا أن ذلك من ، الدين يف يتفقهوا أن جيب وغريهم اإلخوان من هؤالء : الشيخ

 من األلبسة هذه هل أنه املزعوم الشيخ وأنا ؛ مىن أكثر يعرفوا يكونوا أن فيهم املفروض هم التنورة هذه ؛ معصية

 أنا يلي ؛ للشرع خمالف شيء أم شرعي شيء البسة بتكون النساء أغلبية تلبسها عندما هذه والتنورات الفساتني

 القصرية التنورة تلبس الواحدة أنه األحوال أحسن ألنه ؛ شرعي لبس البسني بكونوا ما إنه أعرف وهم بقول

 عمها أوالد أمام ذلك يلبسن أن هلن جيوز ال أوىل باب فمن والبنات النساء من جنسها بنات أمام للركبتني البالغة

 هو فالن اخلياط يفصله فستان كل حيكم أن مثلي واحد مثلي واحد السهل من فليس ؛ احملارم من ، خاهلا أوالد

 هذه الفساتني يعرفوا الزم هم لكن يل صعب بالنسبة هذا ، معصية على إعانة فيه ليس أم معصية على إعانة فيه

 كما متعرية بتقعد اهللا شاء إن زوجها أمام ألنه فقط زوجها أمام فقط بدا على فصل اليت املرأة تلبسها راحية

 النساء أمام املرأة تظهر أن أجل من وإمنا الزوج أجل من ليس األلبسة هذه الغالب يف ، ال لكن ؛ اهللا خلقها

 بالشكل فالفستان ؛ األمور هذه من يقيسوا أن اجلماعة جيب القاعدة هذه على ذلك فعلى ؛ زينة أا يف مثيالا

 ال أن حدود ويف جائز فهو واسع فضفاض طويل فستان ؛ جيوز ال أنه مبني هذا للركبتني قصري خمصر مثال الفالين

 لست أنا ألنه ؛ تفاصيل إعطاء ميكن ال املسألة ولذلك ؛ مزين مزخرف الفستان كان إذا الشارع إىل به خترج

 ، معصية املعصية على اإلعانة ؛ عليها وميشوا القاعدة يأخذوا لكنهم ؛ يفصلوها راحيني هم اللي للفساتني خببري

  .    والسالم ؛ معصية فتفصيلهم املعصية على إعانة فيه هذا أن بعرفوا كان ذاإ يفصلوا بدهم هم اللي فالفستان

 البالطوا بشتغلوا اآلن يف خياطة فيها اللي الشركات بعض أو اآلن احملالت بعض يف أستاذنا طيب:  ليلى أبو

 النساء من عندهم املسلمني من ومنهم الكفار من يكون من أوال عندهم يف لكن ؛ باجللباب اآلن املعروف

 يلي البالطوا هذا بعمل خيتصوا هم طبعا هؤالء مع يعمل أن له جيوز فهل ؛ الشركة هذه يف العاريات الكاسيات

  .    باجللباب اآلن معروف

  .    ؟ النساء لباس من هذا يعين : الشيخ



  .    النساء لباس من هذا:  ليلى أبو

  .    شرعيا لباسا وليس : الشيخ

  .    نعم:  ليلى أبو

  .    السابق الكالم فيطبق : الشيخ

 عند يعمل أن له جيوز هل السؤال اآلن لكن ؛ يطبقه بده عمال مثال كان لو أستاذي عندهم عمله:  ليلى أبو

  .    ؟ الناس هؤالء

.    ؟ ال أم املعصية على يعني هو هل بسألك أنت ؟ ال أم املعصية على يعني هو هل ، اجلواب أخذت : الشيخ

 مش باملعاصي مهتمني الداخل يف الناس لكن ؛ معصية على يعني ال فيه يشتغل بده يلي العمل إذا:  ليلى أبو

  .    يشغلهم مش يعملهم

  .    ؟ جالبيب يفصلوا بدهم ما يعني ما شلون : الشيخ

  .    يفصلوا بدهم جالبيب أينعم:  ليلى أبو

  .    ؟ شرعية اجلالبيب هذه : الشيخ

  .    ضيقة كلها السوق جالبيب أن اآلن البالغ:  ليلى أبو

 فيه  موبوءا اجلو كان إذا عملهم أما ؛ معصية يف فهو املعصية على يعني من كل ، اجلواب أعطيتك : الشيخ

  .    شرعي يفصلوه أن يريدوا الذي كان لو حىت جيوز ال فواضح والشابات الشباب بني اختالط

 الفساتني هذه بتشرتي يلي التجارية احملال أصحاب حىت هذا جوابك لخال من نأخذ أن نستطيع هل:  ليلى أبو

  .    ؟ األلبسة هذه بيع يف أستاذي كبري إمث عليهم كذلك وامللونة املعرقة

  .   هيك غري عندنا ما ، معصية فهو معصية على أعان ما كل : الشيخ

  

  . الصالة أقيمت.   وتراصوا استووا

   ... التامة الدعوة هذه رب اللهم : الشيخ

   أكرب اهللا ؛ للشيطان فرجات تدعوا ال ، واألقدام باملناكب تراصوا

 هذه إنما قوم يا الرشاد سبيل أهدكم اتبعون قوم يا آمن الذي وقال(( :  الفاحتة يقرأ ؛ املسلمني الشيخ يؤم  

 من صالحا عمل منو  مثلها إال يجزى فال سيئة عمل من ، القرار دار هي اآلخرة وإن متاع الدنيا الحياة

 ريب سبحان ؛ أكرب اهللا.  )) ... حساب بغير فيها يرزقون الجنة يدخلون فأولئك مؤمن وهو أنثى أو ذكر



  . وحبمده العظيم

 وأشرك باهللا ألكفر تدعونني النار إلى وتدعونني النجاة إلى أدعوكم لي ما قوم ويا((   الثانية الركعة يف يقرأ 

 الدنيا في دعوة له ليس إليه تدعونني ما أن جرم ال ، الغفار العزيز إلى أدعوكم وأنا علم به لي ليس ما به

 أمري وأفوض لكم أقول ما فستذكرون ، النار أصحاب هم المسرفين وأن اهللا إلى مردنا وأن اآلخرة في وال

  .  ))  بالعباد بصير اهللا إن اهللا إلى

  
  


